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(TRÍCH) Bộ LUậT HÌNH Sự  
CủA NƯớC CộNG HOÀ XÃ HộI CHủ NGHĨA VIệT NAM Số 15/1999/QH10 

• Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156, 157, 158)  
• Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp   

(Điều 170)   
• Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 171)  

  

Điều 156. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả 

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của 
hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi 
triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm 
trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này 
hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ 
luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án 
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.   

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba 
năm đến mười năm:  
a) Có tổ chức;  
b) Có tính chất chuyên nghiệp;  
c) Tái phạm nguy hiểm;  
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;  
đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;  
e) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ một 
trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;  
g) Thu lợi bất chính lớn;  
h) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.   

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy 
năm đến mười lăm năm:  
a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ năm 
trăm triệu đồng trở lên;  
b) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn;  
c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.   

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm 
mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.   

Điều 157.   

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa 
bệnh, thuốc phòng bệnh  

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, 
thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm.  

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 
năm năm đến mười hai năm:  
a) Có tổ chức;  
b) Có tính chất chuyên nghiệp;  
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c) Tái phạm nguy hiểm;  
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;  
đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;  
e) Gây hậu quả nghiêm trọng.  

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm 
đến hai mươi năm.  

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi 
năm, tù chung thân hoặc tử hình.  

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm 
mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.  

Điều 158.   

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, 
thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi  

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, 
phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi 
với số lượng lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 
154, 155, 156, 157, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một 
trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 
từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm 
đến năm năm.  

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba 
năm đến mười năm:  
a) Có tổ chức;  
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;  
c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;  
d) Hàng giả có số lượng rất lớn;  
đ) Tái phạm nguy hiểm;  
e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.  

3. Phạm tội trong trường hợp hàng giả có số lượng đặc biệt lớn hoặc gây 
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm 
năm.  

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm 
mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 

Điều 170.   

Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 

1. Người nào có thẩm quyền trong việc cấp văn bằng bảo hộ mà vi phạm 
quy định của pháp luật về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 
nghiệp, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà 
còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.  
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai 
năm đến bảy năm:  
a) Có tổ chức;  
b) Phạm tội nhiều lần;  
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.  

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 
một năm đến năm năm.  

Điều 171.   

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp  

1. Người nào vì mục đích kinh doanh mà chiếm đoạt, sử dụng bất hợp 
pháp sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng 
hoá, tên gọi, xuất xứ hàng hoá hoặc các đối tượng sở hữu công nghiệp 
khác đang được bảo hộ tại Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã 
bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 
được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng 
đến hai trăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm.  

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm:  
a) Có tổ chức;  
b) Phạm tội nhiều lần;  
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.  

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một 
trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 


